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Na VI sesji Rady Gminy
26 maja 2011 roku (czwartek) w świe-

tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się VI 
sesja Rady Gminy, której przewodniczył 
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz 
Ciężkowski, zaś radni podjęli podczas jej 
trwania kilka ważnych decyzji.

Podjęto Uchwałę Nr VI/36/11 w spra-
wie  likwidacji Szkoły Podstawowej i 
utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej. 

Z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoła 
Podstawowa w Gruszkach  zgodnie z 
aktem likwidacji przestaje istnieć, a w jej 
miejsce z dniem 1 września 2011r. tworzy 
się w miejscowości Gruszki Szkołę Filialną 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Płaskiej podporządkowaną organizacyjnie 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Płaskiej.

Struktura organizacyjna Szkoły Filialnej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Płaskiej może obejmować klasy 0 i I-VI. 
Uczniowie likwidowanej szkoły konty-
nuują naukę od dnia 1 września 2011r. w 
Szkole Filialnej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Płaskiej w miejscowości 
Gruszki podporządkowanej organizacyjnie 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Płaskiej. Statut Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Płaskiej zostanie dostoso-
wany do zmian wynikających z uchwały.

Podjęto Uchwałę Nr VI/37/11 zmie-
niająca uchwałę Nr XVI/99/05 Rady 
Gminy Płaska z dnia 17 lutego 2005r. w 
sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz granic 
ich obwodów na terenie Gminy Płaska, 
gdzie w ramach  Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Płaskiej ustalono obwód 
Szkoły  Filialnej obejmujący miejscowo-
ści: Gruszki, Osada Jazy, Mikaszówka, 
Muły, Rubcowo, Rygol, Tartak, Kielmin, 
Kudrynki, Lipiny, Lubinowo, Osada 
Ostryńskie, Osienniki, Rudawka, Trzy 
Kopce, Jałowy Róg.

Podjęto też Uchwałę Nr VI/38/11  w 
sprawie ustalenia sposobu sprawienia po-
grzebu w ramach zadań własnych gminy z 
zakresu pomocy społecznej, w której usta-
lono zakres usług pogrzebowych obejmu-
jących  wszystkie podstawowe czynności, 
które w danym przypadku są niezbędne 
do sprawienia pochówku, zgodnie z wy-
znaniem zmarłego, a jeśli nie jest możliwe 
ustalenie wyznania w sposób zwyczajowo 
przyjęty na cmentarzu parafi alnym oraz 
sposób zapłaty czy też zwrotu kosztów 
sprawienia pogrzebu.                             red.

Ewa Pużyńska –    
od 1 czerwca 2011 
roku jest wicedy-
rektorem Zespo-
łu Szkół Ogólno-
kształcących im. 
Jana Pawła II w 
Płaskiej. To nauczy-
ciel dyplomowany,
uczy w Naszej Szko-

le historii, wiedzy o społeczeństwie, 
wychowania do życia w rodzinie.
Ukończyła: wyższe studia na kierunku 
pedagogika wczesnoszkolna na Uniwer-
sytecie w Białymstoku; studia podyplo-
mowe z historii na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku; studia podyplomowe z wiedzy 
o społeczeństwie z edukacją europejską 
na Uniwersytecie Warmińsko – Mazur-
skim w Olsztynie i studia podyplomowe 
z wychowania do życia w rodzinie na 
Uniwersytecie Gdańskim. Od lat osiąga 
sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.
Życzymy nowej pani wicedyrektor 
sukcesów w zarządzaniu.

Rada Pedagogiczna

W ZSO
W PŁASKIEJ
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z okazji „Dnia Strażaka”

pomocą farbek przemieniała dzieci w 
kotki, myszki, pieski itp.

Na zakończenie, Prezes Wiesław 
Gołaszewski, podkreślił doskonałą pracę 
Komisji Sędziowskiej z Powiatowej Ko-
mendy PSP w Augustowie. Podziękował 
wszystkim startującym drużynom, po-
gratulował zwycięzcom, życząc dalszego 
działania na polu ochrony przeciwpoża-
rowej. Osobne podziękowania przekazał 
publiczności za liczne przybycie, a także 
służbom, które sprawnie obsługiwały uro-
czystość oraz panu Jerzemu Cieniewicz, 
lekarzowi z Płaskiej za gotowość niesienia 
pomocy medycznej w razie nieszczęśliwe-
go wypadku podczas imprezy. Szczególne 
podziękowania przekazał sponsorom 
imprezy:, Białostockiej Fundacji Kształ-

cenia Kadr, Państwowemu Zakładowi 
Ubezpieczeń S.A., Kasie Stefczyka, 
Nadleśnictwu Płaska. 

Po zakończeniu zawodów do tańca 
przygrywał zespół KTM działający przy 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej. Do zoba-
czenia za rok. 
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W dniu 26 czerwca 2011 r. nad jezio-
rem Mikaszewo w miejscowości Jazy, 
odbyły się obchody strażackiego święta. 
Organizatorem uroczystości był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP i 
Gmina Płaska pod przewodnictwem Pre-
zesa Zarządu, , a zarazem Wójta Gminy, 
Wiesława Gołaszewskiego. Po odegra-
niu hymnu państwowego- Komendant 
Gminny OSP, Dariusz Ciężkowski- złożył 
meldunek Wójtowi Gminy, Wiesławowi 
Gołaszewskiemu, o gotowości drużyn 
OSP do uroczystości i zawodów sporto-
wo- pożarniczych.

Wójt Gminy, Wiesław Gołaszew-
ski, dokonując otwarcia uroczysto-
ści, powitał przybyłych gości: mł. 
bryg. Jarosława Wendta- Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Augustowie, 
kpt. Grzegorza Liszewskiego z PSP 
Augustów, kpt. Sławomira Wirkow-
skiego- gł. sędziego zawodów, mgr. 
inż. Leszka Skubisa- Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Płaska

Następnie przystąpiono do głów-
nego punktu uroczystości- zawodów 
sportowo- pożarniczych, uprzednio 
losując kolejność startu w poszczególnych 
konkurencjach. Jako pierwsze startowały 
drużyny młodzieżowe ( OSP Gruszki – 
drużyna młodzieżowa dziewcząt do lat 
16-tu i drużyna młodzieżowa chłopców 
do lat 16-tu oraz drużyna młodzieżowa  
16-18 lat OSP Płaska), a potem drużyny 
męskie z sześciu Ochotniczych Straży 
Pożarnych: Dalny Las, Gruszki, Moło-
wiste, Płaska, Rudawka, Strzelcowizna. 
Po zaciętej rywalizacji (a była to trudna 
rywalizacja, bowiem przeszkadzały opady 

deszczu i zachodziła potrzeba przery-
wania zawodów) klasyfi kacja generalna 
poszczególnych drużyn jednostek OSP 
przedstawiała się następująco: 

Drużyny młodzieżowe zajęły pierwsze 
miejsca, ponieważ startowały jako jedyne 
w swoich kategoriach. Drużyny męskie 
startowały w dwóch konkurencjach- 
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszko-
dami i ćwiczenia bojowe. Drużyny zajęły 
miejsca:

OSP Mołowiste
OSP Płaska

OSP Gruszki
OSP Dalny Las
OSP Strzelcowizna
 OSP Rudawka
Po głównych zawodach przeprowadzo-

no konkurencje dodatkowe- przeciąganie 
węża strażackiego oraz przeciąganie sa-
mochodu strażackiego na czas.. Nagrodą 
dla zwycięzców były puchary ufundowa-
ne przez Komendanta Gminnego Oddzia-
łu ZOSP RP pana Dariusz Ciężkowskiego 
oraz beczka piwa ufundowana przez Gmi-
nę Płaska i druga ufundowana przez Nad-
leśnictwo Płaska. W obu konkurencjach 
zwyciężyła jednostka OSP Strzelcowizna, 
zwycięzcy  druhowie zaprosili na piwny 
poczęstunek kolegów z wszystkich jed-
nostek. Techniczne przerwy w zawodach 
uprzyjemniały taneczne występy zespółu 
młodzieżowego ze Strzelcowizny i zespo-
łu Lpi8- mini z Płaskiej.

Podczas zawodów wszyscy chętni 
mogli posilać się nieodpłatnie grochówką, 
a na licznych stoiskach zaopatrzyć się w 
napoje i słodycze. Z własnym stoiskiem 
gościła Białostocka Fundacja Kształcenia 
Kadr, która z okazji zakończenia kursu 
„Kucharz małej gastronomii z produk-
tem regionalnym” w ramach projektu 
Kapitał Ludzki - „4 horyzonty” zaprosiła 
uczestników z Puńska, Ciechanowca, 
Michałowa i z Płaskiej na degustację po-
traw przygotowanych przez uczestników 
kursu. Gościliśmy również pracowników 
Kasy Stefczyka, którzy głównie zajęli 
się naszymi pociechami. Rozłożyli tunel, 
który stanowił wielką atrakcję dzieciom, 
było stoisko z balonikami i trąbkami oraz 
stanowisko, gdzie sympatyczna pani za 

     Gminne uroczystości 
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Trwają prace budowlane sieci światło-
wodowej na terenie gminy, wykonano już 
sieć optyczną  w relacji: od miejscowości 
Płaska do miejscowości Rudawka wraz z 
rozgałęzieniami w miejscowościach Jazy, 
Mikaszówka, Rygol i Gruszki oraz wybu-
dowano linię światłowodową w relacji w 
relacji Płaska – Gorczyca – Strzelcowizna.  

Budowa kablowej linii światłowodowej 
na podbudowie słupowej sieci energetycznej 
jest prowadzona pod nadzorem służb energe-
tycznych i wyłącznie w czasie przez nie wy-
znaczonym. W praktyce jest ona realizowana 
etapami i ściśle powiązana z wyłączeniami 
dostaw prądu i zabezpieczeniem linii energe-
tycznej na trasie montażu.

Wykonawcą robót jest wyłoniona w prze-
targu Sp. z.o.o NETBUD,  która zgodnie z 
umową powinna zakończyć prace do 31 grud-
nia 2011 r.  – zgodnie z założeniami określony-
mi w zadaniu pn.:  budowa Szerokopasmowej 
Sieci Dostępu do Internetu dla mieszkańców 
Gminy Płaska w ramach projektu - „Dostęp 
do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój 
Gminy Płaska” realizowanego przez Gminę 
Płaska, współfinansowanego w ramach 
Program u Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, oś priorytetowa 8. Społeczeństwo 
informacyjne - działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion.

Dobiega końca również rekrutacja 
uczestników projektu „DOSTĘP DO 
INTERNETU – szansa na dynamiczny 
rozwój Gminy Płaska” w ramach tegoż 
działania Zgodnie z  założeniami projektu 

i Regulaminem uczestnictwa w projekcie 
„DOSTĘP DO INTERNETU –  szansa na 
dynamiczny rozwój Gminy Płaska” stano-
wiącym załącznik do Zarządzenia nr 32/11 
Wójta Gminy Płaska z dnia 9 maja 2011r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa 
w projekcie „DOSTĘP DO INTERNETU –  
szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” 
w wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 
200 Uczestników Projektu oraz lista rezerwo-
wa. W przypadku rezygnacji, wykluczenia 
bądź nie spełnienia kryteriów określonych 
w regulaminie i założeniach projektu wolne 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezer-
wowej. Uczestnikami Projektu jest 200 
gospodarstw wytypowanych przez GOPS w 
Płaskiej w ramach grupy docelowej zgodnie 
z wytycznymi POIG 8.3 spełniające kryteria 
zawarte w regulaminie i są to: gospodarstwa 
domowe spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej (ustawa 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) – rodzina, 
w której miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza 351 zł;  bądź świadczeń rodzinnych 
(stawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 
listopada 2003 r. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 
992) – rodzina, w której miesięczny dochód 
na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł na 
osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne; dzieci i młodzież ucząca się 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i spo-
łecznej uprawniona do uzyskania stypendiów 
socjalnych, typowana do uzyskania wsparcia 

we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami 
pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem rów-
noważnym; rodziny zastępcze.

Uczestnicy Projektu muszą spełniać 
określone warunki: posiadać miejsce zamiesz-
kania na terenie gminy Płaska; nie posiadać 
komputera i dostępu do Internetu; miejsce 
zamieszkania znajdujące się  w miejscu umoż-
liwiającym podłączenie do Internetu; warunki 
lokalowe spełniają wymagania niezbędne do 
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania 
sprzętu komputerowego i zobowiążą się do 
zasad określonych w regulaminie. Pierwszeń-
stwo mają gospodarstwa domowe spełniające 
kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu po-
mocy społecznej.

       Aby zostać uczestnikiem projektu 
wytypowane osoby muszą złożyć dekla-
rację uczestnictwa w projekcie „DOSTĘP 
DO INTERNETU – szansa na dynamiczny 
rozwój Gminy Płaska” wraz z niezbędnymi 
załącznikami. W kolejnym etapie nastąpi we-
ryfi kacja zgłoszeń do udziału w projekcie pod 
kątem spełniania kryteriów opisanych w Re-
gulaminie z udziałem Komisji Rekrutacyjnej 
powołanej Zarządzeniem Wójta. Określenie 
warunków i zasad nieodpłatnego dostarczenia 
uczestnikom projektu „DOSTĘP DO INTER-
NETU – szansa na dynamiczny rozwój Gminy 
Płaska” sprzętu komputerowego wraz z dostę-
pem do Internetu i uczestnictwa w szkoleniach 
określi odrębna umowa.                            red.

Realizacja projektu pn „DOSTĘP DO INTERNETU
– szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”

Za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Ka-
nał Augustowski i Rospuda”
Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 
24.06.2011 r. do 22.07.2011 r.
Limit dostępnych środków – 204 444,64 zł
Osoby uprawnione do składania wniosków o 
dofi nansowanie:
Osoby fi zyczne które są:
a)obywatelami państwa członkowskiego UE
b)pełnoletnie
c)zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wy-
konujące działalność gospodarczą na tym obszarze;

osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę 
na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 
na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz 
wojewódzkich samorządowych jednostek organi-
zacyjnych.
Minimalne wymagania, które musi spełnić operacja :
uzyskanie 60% punktów możliwych do uzyskania 
podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru dla „małych projektów”
Formularz wniosku o przyznanie pomocy i wykaz 
pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru 

operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz lokalne 
kryteria wyboru operacji można pobrać:
Osobiście w biurze Stowarzyszenia w dni robocze 
od 7:00 do 15:00
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podla-
skiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, ul. Generała Franciszka Kleeberga 20
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa podlaskiego , www.wrotapodlasia.pl
Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna 
grupa działania Kanał Augustowski i Rospuda:  www.
lgd-rospuda.pl
Wnioski ( w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 
1 wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio 
w  Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 
– Kanał Augustowski i Rospuda” w Augustowie ul. 
Wojska Polskiego 51 , 16 – 300 Augustów. Informacje  
udzielane są w Biurze „Lokalnej Grupy Działania-
-Kanał Augustowski i Rospuda” – tel.  519823811 lub 
pocztą elektroniczną  lgd@lgd-rospuda.pl .

Zarząd Województwa Podlaskiego
Informuje o możliwości składania wniosków

o przyznanie pomocy W ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013. „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwo-
ju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają 
warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi III ale przy-

czyniają się do osiągnięcia celów tej osi
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Dziewczynki z zespołu LPI 8 MINI 
działającego przy świetlicy wiejskiej w 
Płaskiej przygotow ały dla swoich Mam 
miłą niespodziankę. W tajemnicy ćwiczy-
ły układy, które zatańczyły na spotkaniu 
w dniu Święta Matki. Trzeba przyznać, 
że dziewczynki były bardzo przejęte całą 
tą niespodzianką i podeszły poważnie do 
jej realizacji.

W ostatnim czasie zespół LPI 8 MINI 
powiększył swój skład o kilka nowych 
tancerek. Spotkania zespołu są także 
chwilą relaksu i wspólnego spędzania 
czasu dla Mam, które przywożą swoje 
pociechy na próby. 

Popisy zespołu będziemy mogli obej-
rzeć 26 czerwca na zawodach z okazji 
Dnia Strażaka.

Niespodzianka na Dzień Matki

Rok 2011 został ogłoszony „Ro-
kiem Czesława Miłosza” w związku z 
przypadającą 100 rocznicą urodzin tego 
najwybitniejszego obok Wisławy Szym-
borskiej poety XX wieku.

Poeta urodził się 30 czerwca 1911 
roku w Szetejniach, w powiecie  kiej-
dańskim na Litwie. W wieku 18 lat zdał 
maturę w Wilnie i tam rozpoczął studia. 
Należał do „Żagarystów”, pokolenia, któ-
re często określa się mianem „tragiczne” i 
reprezentującego katastrofi czny światopo-
gląd. Nie godząc się z ustrojem panującym 
w Polsce zdecydował się w 1951 roku 
na status uchodźcy politycznego. Od tej 

pory przez 30 lat istniał zakaz drukowania 
jego utworów w kraju. Jednak twórczość 
została doceniona i w 1980 roku Czesław 
Miłosz został uhonorowany literacką 
Nagrodą Nobla.

W związku z tą rocznicą uczniowie 
Gimnazjum w Płaskiej pod kierunkiem 
pani Lilianny Polkowskiej i Ewy Pu-
żyńskiej przygotowali uroczysty apel 
pt.: „2011 – Rok Czesława Miłosza. 
Szczęśliwy naród, który ma swego poetę 
i w trudach swoich nie kroczy w milcze-
niu”, mający na celu przybliżyć postać i 
twórczość poety.

Przedstawione treści oraz prezentacja 

multimedialna ukazały uczniom związek 
Czesława Miłosza z Sejneńszczyzną, 
ponieważ ojciec matki, Zygmunt Kunat 
urodził się w 1858 roku w Krasnogrudzie 
koło Sejn. Jako nastolatek oraz student 
Miłosz w Krasnogrudzie nad jeziorem 
Gaładuś spędzał wakacje. Tu pisał wier-
sze: Ptaki (1935), Wieczorem wiatr (1934) 
i inne. Tu także przeżył inicjację miłosną, 
którą długo trzymał w tajemnicy, ale po 
latach w wierszu „Powrót” przyznał, że 
była to miłość spełniona. Wspomnienia 
krasnogrudzkie przewijają się również w 
powieści „Dolina Issy”.

       Lilianna Polkowska

Pamiętamy o Czesławie Miłoszu

W dniu 18 czerwca 2011 r. o godz. 
1000  w Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej 
nastąpiło otwarcie wystawy „Obława 
Augustowska. Lipiec 1945”. Wystawa ta 
informuje o największej zbrodni dokonanej 
przez Sowietów na obywatelach polskich 
po zakończeniu II wojny światowej.
W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czer-
wonej wspomagane przez UB i MO 
przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję 
pacyfi kacyjną obejmującą tereny Puszczy 
Augustowskiej i jej okolic. Oddziały ra-
dzieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując 
podejrzanych o kontakty z partyzantką nie-
podległościową. Zatrzymano niemal 2000 
osób. Część z nich po przesłuchaniach 
wróciła do domu. Około 600 osób zostało 
wywiezionych w nieznanym kierunku i 
wszelki ślad po nich zaginął. Ekspozycja 
przedstawia listę osób zaginionych wraz z 
ich fotografi ami oraz tekstami dotyczącymi 
opisu sytuacji politycznej na Suwalsz-
czyźnie latem 1945 r., działań wojsk, w 
wyniku których dokonano akcji pacyfi -
kacyjnej zwanej „Obławą Augustowską”, 
kopie dokumentów wytworzonych przez 
podziemie niepodległościowe oraz urzędy 
państwowe. Eksponowana była w wielu in-

stytucjach, m.in. w Sejmie RP.  Została wy-
pożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku i w naszej gminie będzie 
do września 2011 r.  

Uczniowie z naszego gimnazjum 
uczestniczyli w projekcie ,, Obława Au-
gustowska - gdy nie ma grobów ocalmy 
pamięć...” za co otrzymali wyróżnienie 
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Przepro-
wadzali wywiady z osobami, które same 
doświadczyły zatrzymania lub zatrzymano 
ich bliskich.Udało nam się udokumento-
wać 6 miejsc przetrzymywania, dotrzeć 
do pamiątek, które pozostały rodzinom 

po zaginionych. Każda z opowiedzia-
nych historii była niezwykle ciekawa 
i dostarczała istotnych informacji. Mło-
dzież spotkała się z ogromną życzliwością 
rozmówców, załapała bakcyla i w dalszym 
ciągu kontynuuje pracę w projekcie. W ko-
lejnych numerach ,,Głosu Płaskiej” przed-
stawione zostaną efekty pracy uczniów.

Bardzo serdecznie zapraszamy miesz-
kańców i osoby odwiedzające naszą gminę 
do obejrzenia wystawy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz 
w godzinach otwarcia świetlicy od 17.00 
do 21.00.                                              E.P.

Obława Augustowska - wystawa
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W minionym roku szkolnym Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 
realizował zadania zawarte w Planie 
Pracy Szkoły na r. szk. 2010/11. 

W obszarze dydaktyki położyliśmy 
nacisk na osiąganie wysokich wyników 
nauczania, wypracowanie systemu 
motywującego uczniów do nauki, do-
skonalenie czytania ze zrozumieniem 
i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 
Odnieśliśmy na tej płaszczyźnie sukces, 
ponieważ uczniowie klasy VI w spraw-
dzianie po szkole podstawowej uzyskali 
średni wynik 27.6 pkt , co daje poziom 
wysoki, wyższy o prawie 3 punkty niż 
średni wynik w województwie. Ucznio-
wie Gminy Płaska wypadli najlepiej 
w naszym powiecie.  Najwyższy wynik 
w szkole to 37 pkt. 

Uczniowie gimnazjum z czę-
ści humanistycznej uzyskali średni 
wynik 30,2 pkt., co daje I miejsce 
w powiecie; z części matematyczno 
– przyrodniczej średni wynik to 28, 
2 pkt, co dało II miejsce w powiecie; 
język angielski uczniowie napisali na 
poziomie średnim i uzyskali średnio 27,5 
pkt. Naszymi wynikami przewyższamy 
średnią w województwie i kraju. Naj-
wyższy wynik w gimnazjum to 49 pkt. z 
części humanistycznej, 44 pkt. z części 
matematyczno-przyrodniczej i 47 pkt. z 
językowej.

Osiągnięte sukcesy to wynik sys-
tematycznej pracy na lekcjach, ale 
też rozwijania indywidualnych moż-
liwości uczniów na kołach zaintere-
sowań, zajęciach wyrównawczych 
oraz zajęciach dodatkowych, które 
organizowaliśmy przed egzaminami. 
W ramach realizowanego „Programu 
rozwijania umiejętności uczniów w 
zakresie kompetencji kluczowych 
nauk matematyczno – przyrodniczych 
i przedsiębiorczości – Mały Archi-
medes” ,  uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach dodatkowych i kołach 
naukowych z geografii, matematy-
ki, biologii, chemii i przedsiębior-
czo śc i .  Zo rgan izowano  wy jazd 
na Festiwal Młodych Innowatorów 
oraz do Ośrodka Badań Jądrowych 
w Świerku. Uczniowie wzięli udział 
w dwóch obozach naukowych: ma-
tematyczno – fizycznym  w Białym-

stoku i biologiczno – chemicznym 
w Wigierskim Parku Narodowym. W 
czasie wakacji 2 uczniów wyjedzie na 
obóz naukowy do Ośrodka Badań Jądro-
wych w Genewie w Szwajcarii.  

W II semestrze uczniowie szkoły 
mogli wykazać się wiedzą w konkur-
sach: „Młodzież zapobiega pożarom”; w 
Olimpiadzie wojewódzkiej „Myśli Jana 
Pawła II”; w Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym; XIII Edycji Konkur-
su Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 
pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy 
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”; 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olim-
pusek”; VI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Papieskiego „Taki mały, taki 
duży może świętym być – Jan Paweł 
II uczy nas świętości”; Narodowym 
Teście Ekologicznym, XII Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym „Walka 
z bykami, czyli zmagania ortografi cz-
ne”, Powiatowym Konkursie Przyrodni-
czym klas V, konkursach okolicznościo-
wych organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury.

Pamiętaliśmy też o aspekcie wycho-
wawczym i opiekuńczym, dlatego zorga-
nizowaliśmy wszystkim chętnym wyjazd 
do kina na fi lm „Jan Paweł II… Szukałem 
Was”. Uczniowie klas młodszych jeździli 
na wycieczkę do Wioski Indiańskiej i 
Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurow-
cach, klasy IV – VI jeździły na wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie i do Warszawy, 
a gimnazjum nad morze do Pałangi i 
Kłajpedy. Odbyły się 2 pielgrzymki: do 
Częstochowy i piesza do Studzienicznej. 
Uczniowie wyjeżdżali na stok narciarski 
i biwak.

Zorganizowaliśmy wiele uroczysto-
ści i imprez okolicznościowych, np.: 
akademie z okazji Święta Konstytucji 
Trzeciego Maja, 100 rocznicy urodzin 
Czesława Miłosza, Święto Mamy i Taty, 
festyn rodzinny (kl. młodsze), dni sportu.

Głównym zadaniem w zakresie 
opieki nad dziećmi było zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Re-
alizowano więc zagadnienie: Bezpieczna 
droga do i ze szkoły. Na terenie szkoły 
wzmocniono opiekę nad uczniami. 
W czasie przerw nauczyciele pełnili 
dyżury na korytarzach, czuwali nad 
bezpieczeństwem uczniów, reagowali na 

niestosowne zachowanie. Przed lekcjami 
i po lekcjach uczniowie spędzali czas na 
zajęciach świetlicowych, prowadzonych 
w grupach wiekowych. 

 15 czerwca 2011 roku na posie-
dzeniu klasyfikacyjnym Rada Pe-
dagog iczna  za twie rdz i ła  oceny 
z zachowania i wyniki nauczania. 

Wśród uczniów klas I – III najwyższe 
wyniki w nauce i zachowaniu osiągnęli: 
Z .  C i ę żk o w s k a ,  K .  C z o k a j -
ło, A. Dani łowicz, K. Ledniow-
ska, N. Pawłowska, B. Pużyńska, 
M.  Raczkowska ,  O .  Sewas ty -
nowicz,  K. Tarasiewicz, Z. Ty-
burek z klasy I; A. Gołaszewska, 
P.  Mi lewska,  K. Pużyńsk i ,  B . 
Raczkowski, A. Sudnik, J. Simo-
nienko  z klasy II;  K. Hańczuk, 
I. Selwent, P. Szczęsny, W. Tarasiewicz, 
M. Trojanowski, M. Tulik z klasy III.

Natomiast w klasach IV – VI 
szkoły podstawowej i w klasach I 
–  I I I  g imnaz jum ba rdzo  dobre 
i wzorowe oceny ze sprawowania 
i średnią ocen powyżej 4,75 uzy-
s k a l i  n a s t ę p u j ą c y  u c z n i o w i e : 
D. Gałkowski, A. Jejer, D. Kazi-
mierczyk, J. Kuźma, S. Macierzyń-
ska, P. Sękałowska, M. Sikorski, 
A. Wasilczyk z kl .  IV; W. Mo-
łodziejko ,  M.  Romańczuk,  M. 
Szczęsny, D. Żydanowicz z kl. V; 
K.  Ci tkowska ,  D .  Czuper,  A . 
Klejps, J.A. Milewski, K. Pawłow-
ski, A. Skowrońska,  J.P. Skubis, 
D. Ś lużyńska  z kl.  VI; D. Czu-
per, M. Hermaniuk  z kl.  Ia; E. 
M a s ło w s k a ,  A .  P o k ro p o w i c z , 
M. Zaniewski z kl. Ib; M. Moło-
dziejko, D. Sewastynowicz, A. Wisz-
niewska  z kl. IIa; Sz. Bołtralik, 
M. Kornacka, N. Kozielska z kl. 
IIb; K. Czuper, R. Gołaszewski, 
K. Mołodziejko, M. Pawłowska, 
P. Polkowska, M. Puzio z kl. IIIa; 
W. Banaszewska, P. Citkowska, 
A.J.  Jadeszko,  P.  Ja łoszewska, 
J. Jatkowska, W. Kupiński, Ł. Racz-
kowski, K. Skowroński, E. Rowińska, 
E. Wasilewska z kl. IIIb.

Wyróżnionym uczniom Rada Peda-
gogiczna gratuluje, a wszystkim  życzy 
spokojnych, bezpiecznych wakacji.

                                                                                                                                  T.S.

ROK SZKOLNY 2010/11
 ZAKOŃCZONY
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W roku szkolnym 2010/11 wszy-
scy uczniowie zostali promowani do 
klas programowo wyższych, czterech 
uczniów klasy szóstej ukończyło szkołę 
podstawową. 

Końcowe wyniki przedstawia 
poniższa tabela.

W minionym roku  szkoła podejmowała 
działania o różnorodnej tematyce. 

W okresie 3 m-cy realizowaliśmy pro-
gram „Trzymaj Formę” współorganizo-
wany przez  Główny Inspektorat Sanitarny 
oraz Polską Federację Żywności. Progra-
mem zostali objęci uczniowie klas IV-VI. 
Celem była edukacja w zakresie kształto-
wania prozdrowotnych nawyków poprzez 

promocję zasad aktywnego stylu 
życia, poszerzanie zainteresowań 
i  wiedzy o  świecie ,  pozna-
nie zasad zdrowego odżywiania 
się i zbilansowanej diety. Pro-
gram uaktywnił uczniów, wzbo-
gacił atrakcyjność zajęć szkol-
nych, dostarczył wielu przeżyć. 
W klasach I-III równolegle reali-
zowaliśmy program „Pięć porcji 
warzyw i owoców lub soku”, mający 
również na celu promowanie zdro-
wego żywienia.

Przy współpracy ze Strażą Gra-
niczną w Płaskiej zorganizowaliśmy 
Dzień Dziecka. Uczniowie poznali 
historię Kanału Augustowskiego i 
śluzy Kurzyniec, poznały zasady 
odprawy granicznej na jedynym 
w Polsce przejściu wodnym, brały 
udział w zabawach rekreacyjno – 
sportowych przybliżających pracę 

funkcjonariuszy SG.
Pomyślnie układała się również współ-

praca z Nadleśnictwem Płaska w Ży-
linach. Wspólnie zorganizowaliśmy 
Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi. Ponadto 
dzięki dostarczanym przez pracowników 
nadleśnictwa pokarmom przez całą 
zimę dokarmialiśmy ptaki. Uczniowie 
wzięli również udział w ogólnopol-

skim konkursie „Czysty Las” 
i szkolnym konkursie pla-
stycznym „Ptaki dokarmiane 
zimą”. Pod patronatem nad-
leśnictwa uczestniczyliśmy 
w zbiórce makulatury na rzecz 
Klubu Gaja. Uzupełnieniem 
edukacji ekologicznej był 
program ekologiczny „Jeżo-
wów” – projekt realizowany 
z e środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 

Tradycją stało się już uczestnictwo 
w konkursach organizowanych przez 
augustowskie placówki kultury (m.in. 
plastyka wielkanocna, „Anioły nad 
Augustowem” – konkurs bożonarodze-
niowy, konkurs recytatorski wierszy M. 
Konopnickiej, literacki – o „Lisć dębu”) 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 
(Tydzień Bibliotek….. Uczniowie wzięli 
również udział w XII Suwalskim Prze-
glądzie Twórczości Plastycznej oraz w 
XII Powiatowym Przeglądzie Widowisk 
Kolędniczych i Pastorałek.

Współpraca z Ochotniczą Strażą Po-
żarną przyniosła efekty w postaci udziału 
w konkursie wiedzy pożarniczej oraz w 
konkursie plastycznym „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą – straż przychodzi ci z 
pomocą”.

Szkoła nawiązała również współpracę z 
WOŚP – fundacją Jurka Owsiaka, dzięki 
temu otrzymaliśmy fantomy oraz inne 
materiały dydaktyczne wykorzystywane 
podczas zajęć „Ratujemy i uczymy ra-
tować”.

Wszystkim instytucjom dziękujemy za 
współpracę i okazaną nam pomoc, jedno-
cześnie liczymy na wsparcie w przyszłym 
roku szkolnym.

      K. Ś.

Gmina Płaska i Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Płaskiej Dziękują Kasie Stef-
czyka w Augustowie za aktywny udział i spon-
soring podczas gminnych zawodów sportowo 
– pożarniczych drużyn OSP w dniu 26.06.2011 

roku w Jazach k/Mikaszówki.

Podsumowanie roku szkolnego
 w SP Gruszki

 Klasa Średnia 
klasy

Uczniowie
 z wyróżnieniem

I -

Patryk Raczkowski
Mateusz Kozielski
Milena Szymańska
Szymon Obuchowski
Jarosław Jadeszko

II -
Kacper Jasiński
Szymon Pawłowski
Krystian Raczkowski

III -
Natalia Bołtralik
Hubert Kubryń
Piotr Masłowski

IV 4,3

Dominik Bołtralik
Klaudia 
Miedzianowski
Klara Zdankiewicz

V 4,72

Daria Trocka
Karolina Jatkowska
Karolina Maja 
Jadeszko
Sara Sawastynowicz
Sandra Jatkowska

VI 4,45 Beata Szarkowska
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Sztafeta, która przekazuje sobie szar-
fę, obiega wszystkie nadgraniczne gminy 
w Polsce, w tym także Gminę Płaska. 26 
maja o godzinie 15.00 odbył się uroczy-
sty start z Lubaczowa. O godzinie 17.00 
biegacze pojawili się na trasie w Horyń-
cu Zdrój i rozpoczęli dwutygodniowe 
zmagania z dystansem - 3530 km wzdłuż 
granic Polski.

Po raz kolejny uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 
wyruszyli na trasę Kwietnego Biegu, 
aby uczcić pamięć Wielkiego Polaka - 
błogosławionego Jana Pawła II.  

29 maja 2011 roku o godz. 7.00 prze-

jęli zgodnie z harmonogramem na 621,9 
km szarfę Kwietnego Biegu od Gminy 
Lipsk. Po wspólnych zdjęciach ruszyli na 
trasę wiodącą urokliwym terenem gminy, 
przez piękną Puszczę Augustowską z 
interesującą  przyrodą i ciekawą historią 
znaczoną przez wieki. Trasa biegu wiodła 
leśnymi drogami i bezdrożami tuż przy 
granicy z Białorusią przez wsie Wołkusz, 
Rudawka, Kudrynki i Muły. 

Uczestnicy biegu w miejscowości Ku-
drynki przekroczyli Kanał Augustowski, 
a w miejscowości Muły  rzekę Szlamicę. 
W biegu udział wzięło 37 uczniów. 18 
uczestników: R. Gołaszewski kl. IIIa, W. 

Kupiński, K. Skowroński, J. Raczkow-
ski, K. Raczkowski, M. Topolewski kl. 
IIIb, D. Kuźnicki, M. Puczyłowski, S. 
Sudnik kl. IIa, Ł. Jatkowski, M. Puci-
łowski, R. Truszkowski, T. Zaniewski 
kl. IIb, D. Czuper kl. Ia, K. Chalecki, 
Sz. Rowiński, M. Zaniewski kl. Ib, K. 
Citkowska kl. VI. trasę 17,9 km pokonało 
w całości. 

O godz. 8.28 szarfę przekazaliśmy 
biegaczom z Gminy Giby. Pogoda nam 
nie dopisała, padał rzęsisty deszcz, bie-
gło się ciężko, bo leśne drogi rozmokły, 
pokryły się licznymi kałużami. Mimo 
niedogodności pogodowych biegaczom 
humor dopisywał, trzymali tempo po-
zwalające dobiec punktualnie na miejsce 
przekazania sztafety.

 To dzięki funkcjonariuszom 
Straży Granicznej w Płaskiej - st. chor. 
szt. J. Kamińskiemu i chor. G. Hańczuk 
oraz kierowcy szkolnego autobusu – Z. 
Łebskiego, który sprawnie od lat rozwo-
zi uczestników biegu, udało się po raz 
kolejny bezproblemowo przeprowadzić 
sztafetę. Koordynatorem biegu na terenie 
Gminy Płaska był Henryk Sewastyno-
wicz. Nad bezpieczeństwem uczniów 
czuwali nauczyciele ZSO w Płaskiej J.  
Klukowska i T. Sewastynowicz.

Wszystkim biorącym udział w przed-
sięwzięciu – bardzo dziękujemy!

H.S.

KWIETNY BIEG 2011

Dziękczynienie za błogosławieństwo 
Jana Pawła II i Jego dziewięćdziesiąte 
pierwsze urodziny były celem pieszej 
pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej 
Studzieniczańskiej.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej, 
Rodzice i Absolwenci wyruszyli sprzed 
szkoły 18 maja 2011 roku o godz. 12.00. 

Trasa Płaska - Studzieniczne wynosi 
ok. 15 kilometrów pieszej wędrówki. 
Rozpoczęliśmy pielgrzymkę modlitwą 
oraz ulubioną piosenką papieża ,,Barką”. 

Podczas wędrówki wszyscy pielgrzymi 
rozważali tajemnice różańca świętego, 
słuchali przemówienia Jana Pawła II do 
młodzieży, śpiewali piosenki i dziękowali 
Bogu za  Wielkiego Polaka - papieża 
Jana Pawła II. 

Nie brakło również czasu na modlitwę 
we wspólnych i własnych intencjach. 
Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza 

Święta w kaplicy na wyspie, którą spra-
wował proboszcz parafi i Studzieniczne 
ks. Wojciech Jabłoński. 

Na zakończenie uczestnicy pielgrzym-
ki wraz z księdzem proboszczem zrobili 
pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Jana 
Pawła II. 

Kierownikiem pielgrzymki była pani 
Marta Romańczuk. Opiekę nad ucznia-

mi sprawowali pane Bogumiła Milewska 
i Jolanta Klukowska i pan Ryszard 
Romańczuk.

Organizatorzy pieszej pielgrzymki ser-
decznie dziękują funkcjonariuszom Straży 
Granicznej w Płaskiej za zapewnienie 
bezpieczeństwa w czasie pokonywania 
trasy .

  Diana  Sewastynowicz

Piesza Pielgrzymka do Studzienicznej



6

czerwiec 2011 r.

6 czerwca 2011r. w Świetlicy Wiej-
skiej w Płaskiej odbył się Zjazd Sprawoz-
dawczo-Wyborczy  delegatów z  jednostek 
OSP z terenu gminy. 

Omówiono dorobek minionej 5-cio let-
niej kadencji, i dokonano wyboru nowego 
Zarządu Oddziału Gminnego Zarządu 
OSP RP. W zjeździe uczestniczyło 17. de-
legatów (85 proc. wybranych) i zaproszeni 
goście, m.in. mł. bryg. Jarosław Wendt, 
komendant powiatowy PSP Augustów, 
kpt. Grzegorz Liszewski - przedstawiciel 
Komendy Powiatowej PSP, Ireneusz 
Sieńkowski - były prezes Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP w Pła-
skiej. Prowadzący obrady Wiesław Goła-
szewski, wójt Gminy Płaska przedstawił 
projekt porządku i regulaminu obrad, któ-
re przez głosowanie zostały zatwierdzone. 
Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Gminnego za okres 5-letniej kadencji I 
część przedstawił Prezes Zarządu druh 
Wiesław Gołaszewski, a II część druh 
Jan Szymczyk - sekretarz Zarządu Gmin-
nego. W okresie 5-ciu lat nastąpił postęp 
w działalności Zarządu i 6-ciu jednostkach 
OSP, które skupiają ogółem 235 członków 
w tym 213 czynnych i 15 kobiet. Działają 
2 drużyny kobiece i 5 drużyn młodzie-
żowych. 

W czasie trwania kadencji ustępu-
jącego Zarządu poprawiła się baza 
lokalowa jednostek OSP.  Wybudowano 
dwustanowiskowy garaż w OSP Grusz-
ki, przeprowadzono remont garaży w 
OSP Płaska i OSP Strzelcowizna. Jed-
nostki OSP Dalny Las, Płaska i Gruszki 
są włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, posiadają 
bezpośrednią łączność radiową z Ko-
mendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Augustowie. Nastąpiła po-
prawa w wyposażeniu jednostek OSP 

w sprzęt samochodowy. Zakupiono 
2 nowe samochody gaśnicze – marki 
Man – OSP Dalny Las, marki VOLVO 
– OSP Płaska, a  jeden marki Magirus 
OSP Rudawka otrzymała w darowiźnie.

Zarząd odnotował znaczne sukcesy 
w zakresie propagowania zadań, jakie 
spoczywają na Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, a także w poprawie stanu 
wyszkolenia pożarniczego członków 
OSP. Podstawowym źródłem utrzymania 
jednostek OSP na terenie gminy Płaska 
jest budżet gminy i środki pozyskane z 
zewnątrz. Ogółem na działalność OSP w 
ciągu 5 lat wydano 2.312.845 zł, w tym 
środki gminne 777.336 zł i środki pozy-
skane z zewnątrz wynoszą 1.538.509 zł. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
złożył sprawozdanie z jej działalności, i 
postawił wniosek o udzielenie absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi. 

W dyskusji zabrali głos: mł. bryg. Jaro-
sław Wendt – komendant powiatowy PSP, 
który omówił dotychczasową działalność  
Komendy i kontakty, a także współpracę 
z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi 
i także zadania na przyszłość.. Irene-
usz Sieńkowski - były prezes Zarządu 
Gminnego życzył dalszej poprawy w 
rozwoju i funkcjonowaniu jednostek OSP 
na odcinku ochrony przeciwpożarowej, a 
Zarządowi życzył udzielania skutecznej 
pomocy w działalności OSP. Henryk 
Jeziorski – kronikarz Zarządu Gmin-
nego omówił prowadzenie Kroniki, w 
której umieszczane są wiarygodne dane o 
działalności Zarządu, a także w pewnym 
zakresie działalności OSP. 

Kronika z powodzeniem bierze udział 
w Wojewódzkim Przeglądzie Kronik, uzy-
skując wyróżnienia. Uczestniczyła także 
w Ogólnopolskich Konkursach Kronik. 

Po dyskusji Zjazd przegłosował wnio-

sek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
wniosek przeszedł jednogłośnie. 

W wyniku jawnego głosowania do 
Zarządu Gminnego zostali wybrani 
następujący Druhowie a na pierwszym 
posiedzeniu nowy Zarząd ukonstytuował 
się w składzie: prezes – Wiesław Goła-
szewski,  wiceprezesi – Krzysztof Puczy-
łowski, Zbigniew Kozielski: komendant 
gminny – Ciężkowski Dariusz, skarbnik – 
Sobolewski Stanisław, członek Prezydium 
kronik – Jeziorski Henryk i Członkowie 
Zarządu - Sewastynowicz Grzegorz, 
Bukrejewski Bogdan, Waluś Grzegorz, 
Baranowski Waldemar, Omilijańczyk 
Henryk, Abrycki Tadeusz, Ciężkowski 
Kazimierz, Szymczyk Jan, Naumowicz 
Andrzej. Komisja Rewizyjna w składzie: 
Przewodnicząca – Pietrzeniec Barbara, 
Wiceprzewodniczący – Makarewicz 
Florian, Sekretarz – Makar Kazimierz, 
Członek – Ślużyński Adam. 

Wybrano także 3 delegatów na Zjazd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP w 
Augustowie, którymi zostali: Gołaszew-
ski Wiesław, Szymczyk Jan i Jeziorski 
Henryk. 

Przewodniczący Zjazdu Wiesław 
Gołaszewski podziękował delegatom za 
sprawne przeprowadzenie obrad, także 
gościom za przybycie i udzielanie wielu 
cennych wskazówek. 

Nowowybrany prezes Zarządu podzię-
kował delegatom za wybór i zapewnił, że 
postara się, aby prace nowo wybranego 
Zarządu Gminnego stały na wysokim 
poziomie, a działalność jego zmierzała do 
pomocy jednostkom OSP w celu podno-
szenia na wyższy poziom ich działalności 
Po końcowym podsumowaniu Przewod-
niczący Zjazdu zamknął obrady.

Henryk Jeziorski

Zjazd ZOG OSP RP w Płaskiej
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z dnia 9 czerwca 2011 r.
 Na podstawie art. 160 § 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 
1070 z późn. zm.) informuję, 

że do dnia 30 czerwca 2011r. można 
zgłaszać Radzie Gminy Płaska

KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW 
na okres kadencji 2012 – 2015

Liczba ławników wybieranych przez 
Radę Gminy Płaska: 1 ławnik - do orzeka-
nia w  Sądzie Rejonowym w Augustowie 
oraz do rozpoznawania spraw z zakresu 
prawa pracy w Sądzie Rejonowym w 
Suwałkach  - 1 ławnik.

Ustawa - Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta 

z pełni praw cywilnych i obywatel-
skich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miej-

scu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 

do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie 

średnie.

 Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszech-

nych i innych sądach oraz w proku-
raturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od 
których orzeczenia można żądać skie-
rowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące stanowiska związane ze 
ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wy-

boru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie 
w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają 
radom gmin prezesi sądów, stowarzysze-
nia, organizacje związkowe, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje zare-
jestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, oraz 
co najmniej dwudziestu pięciu obywateli 
mających czynne prawo wyborcze, za-
mieszkujących stale na danym terenie, w 
terminie do dnia 30 czerwca ostatniego 
roku kadencji.

Kandydatów na ławników do orzeka-
nia w sprawach z zakresu prawa pracy 
zgłaszają związki zawodowe oraz organi-
zacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników 
dokonuje się na karcie zgłoszenia - do 
której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 1) 3 aktualne fotografie, zgodne z 
wymaganiami stosowanymi przy wy-
d a w a n i u  d o w o d ó w  o s o b i s t y c h ;
 2) informację z Krajowego Rejestru 
Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciw-

ko niemu postępowanie karne;

 4) zaświadczenie lekarskie z medycyny 
pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywania funkcji ławnika.

Do karty złożonej przez obywateli do-
łącza się listę osób, zawierającą imię (imio-
na), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce stałego zamieszkania i własnoręcz-
ny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób 
zgłaszających kandydata. Uprawnioną do 
składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika przez obywateli 
jest pierwsza osoba wymieniona na liście. 
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie 
zgody na kandydowanie własnoręcznym 
podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Wzór karty i wzór listy osób popiera-
jących kandydata dostępny jest w Sekre-
tariacie Urzędu Gminy Płaska pokój Nr 
2, w godzinach pracy Urzędu Gminy, w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
oraz na stronie www.ms.gov.pl.

Koszt opłaty za wydanie informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty 
za badanie poprzedzające wystawienie 
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat 
na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie 
spełniają wymogów określonych w ustawie 
i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do 
rady gminy po upływie terminu określo-
nego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 
30 czerwca 2011 r.) pozostawia się bez 
biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników 
będą  przyjmowane w Sekretariacie Urzę-
du  Gminy Płaska  -  pokój nr 2 do dnia 30 
czerwca 2011 r. w godzinach urzędowania 
od 7.30 do 15.30.

Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA

UWAGA! 
Z dniem 01.06.2011r. zostały 

wprowadzone opłaty za przy-
łączenie do sieci wodociągowej 
na podstawie UCHWAŁY NR 
V/35/11 RADY GMINY PŁA-
SKA z dnia 19 kwietnia 2011r:

Odbiór przyłącza odbywa się 
przed zasypaniem komisyjnie 
w obecności kierownika (lub 
osoby upoważnionej) SZGK 
w Płaskiej oraz konserwatora 
sieci wodociągowej w dniach od 
poniedziałku do piątku od 7:30 
do 14:30 po wcześniejszym za-
wiadomieniu o terminie odbioru,

Opłata za odbiór wynosi 150 
zł + Vat,

Opłata za jednorazowe za-

mkniecie lub otwarcie wody 
wynosi 50 zł + Vat, którego 
dokonuje wyłącznie pracownik 
SZGK w Płaskiej (konserwator 
sieci wodociągowej) w dniach 
od poniedziałku do piątku od 
7:30 do 14:30. Opłata za otwar-
cie i zamkniecie części linii 
wodociągowej łącznie wynosi 
100 zł + VAT.

Opłata za plombowanie licz-
nika wynosi 30 zł + Vat,

Opłata za próbę szczelności 
wynosi 50 zł + Vat,

Opłata za wydanie warunków 
technicznych do wykonania 
przyłącza wodociągowego wy-
nosi 30 zł + Vat,

Opłaty wnosi się na konto 04 
9334 0001 0000 0056 0647 0001 

Samorządowy Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Płaskiej. 
Informujemy również, że Sa-
morządowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej świad-
czy usługi wykonania przyłączy 
i linii wodociągowych. 

Cena usługi uzależniona jest 
od:

Warunków gruntowych, 
Wód gruntowych,
Ilości mediów przebiegają-

cych na trasie wykonywanego 
przyłącza bądź linii wodocią-
gowej,

Długości i zakończenia przy-
łącza,

Ilości, jakości oraz wielkości 
potrzebnych materiałów do 
wykonania przyłącza wodocią-

gowego,
Prace sprzętu (koparek, itp.),
Przebitki przez drogę, 
Istniejących zadrzewień i 

zakrzaczeń,  
Innych przeszkód (ogrodze-

nia, braku miejsca do pracy 
sprzętu ciężkiego – koparki).

Przyłącza do 15 mb – cena 
uzależniona jest od wielkości i 
ilości materiałów.

Cena wykonania 1mb przy-
łącza wraz z materiałami wy-
nosi od 50 zł do 220 zł + VAT. 

Numer kontaktowy tel. (87) 
641 81 35, tel. kom. 506 091 118 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:00 do 15:00. 



10

czerwiec 2011 r.

10

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury - Płaska 57.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści, lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez 
podania przyczyny.

*Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabudo-
wy w miejscowości Płaska: działka 1500 mkw, 
cztery działki po 1000 mkw. Działki graniczą z 
lasem państwowym, położone w odległości 500 
metrów od jeziora Paniewo, 300 metrów od jeziora 
Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do uzgodnienia).tel. 87 
6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

*Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykończe-
nia hydrauliczne - tel. 665 524 252. 

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło i do 
zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), 
używane skrzydła drzwiowe, bryczka parokonna 
– 2,5 tys. zł - tel. 87 641 88 81,e-mail:jadeszko@
poczta.onet.pl. 

*Sprzedam działkę z prawem zabudowy w miej-
scowości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. 
Działka graniczy z lasem, położona w bliskim 
sąsiedztwie Kanału Augustowskiego, w odległości 
200 m od przejścia granicznego. Cena do uzgod-
nienia - tel. 695 365 127.

*Rysowanie portretów, autoportretów, malowanie 
widoków, pejzaży - tel. 603 270 368. 

*Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrudni: 
kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki. Zgłosze-
nia osobiste lub: tel. kom. 503 064 200, e-mail: 
invest@investnord.pl

*Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda 
agregat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 
20kV, rok produkcji 1967 r., tel.  kom. 503 064 200. 

*Sprzedam działki budowlane o różnych po-
wierzchniach położone w miejscowości Gruszki i 
okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 508 953 124.

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabudo-
wy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, położone w 
pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejscowości 
Kudrynki, cena do uzgodnienia, tel. 87 641 76 35, 
785627913.

*Sprzedam używaną przetrząsaczo -zgrabiarkę 
5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 354 502

*Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka 

o powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia, tel. 695 361 127.

*Przyjmę, kupię każdą ilość ziemi na działkę, 
tel. 512 146 299.

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowości 
Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości położone przy 
lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augu-
stowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 607 764 107.

*Sprzedam działki z prawem zabudowy o po-
wierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone w 
miejscowości Gorczyca. Nieruchomości znajdują 
się w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augu-
stowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 668 301 799.

*Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-
nych, zabudowań gospodarczych, altan. Kryjemy 
dachy już od 42 lat. Prace wykonujemy szybko, 
solidnie i tanio, tel. 663-201-446. 

*Świadczymy usługi w zakresie: komplekso-
we krycie dachów, wykonywanie szalunków, 
układanie podłóg i boazerii, stawianie ogrodzeń, 
budowa obiektów ogrodowych, wykonywanie 
drewnianych zabawek ogrodowych – DACH LED 
Usługi remontowo – budowlane – tel. 608 522 202,  
661 049 450, 87 641 89 34

*Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego. 
tel. 783-828-866.

*Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, banie 
ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wykonujemy 
wykończenia domów drewnianych, renowację 
starych obiektów drewnianych, więźby dachowe, 
tel. 607-924-718.

*Sprzedam pół domu 70 m² z działką 1200 m² i 
garażem w Gruszkach, gm. Płaska, tel. 87 641 75 
98,  514 391 704.

*Usługi remontowo-budowlane w szerokim 
zakresie, tel. 510 449 029.

*Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  o 
powierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości Ru-
dawka, przy drodze do Lubinowa, nieruchomość 
położona w sąsiedztwie lasu. Cena do uzgodnienia, 
tel. 601 082 024.

*Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Serwach, 
zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, 
konserwatorów i stróża.  Zgłoszenia CV i listu 
motywacyjnego, prosimy przesyłać na adres e-mail  
serwy5@wp.pl.

*Wiosenna promocja! Proteza zębowa już od 350 
PLN. Ilość ograniczona. Serwy – tel. 510 734 664. 

*Sprzedam siano – luzem i w kostkach, pierwszy 
pokos – 6 ton, tel. 87 88 86.

*Sprzedam działkę z domkiem (koło Gib) pow. 
0,1744 ha, odległość od jeziora 1,5 km. tel. 
691967936, 607764728

*Sprzedam mieszkanie w Sejnach ul. Zawadz-
kiego, parter, pow. 48 m2  tel. 691967936, 
607764728

*Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budow-
laną, uzbrojoną z prawem zabudowy mieszkalno-
-jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej o po-
wierzchni 0,2890 ha, położoną w miejscowości 
Płaska w odległości 300 m od jeziora Orle. tel. 87 
5234464, 696712146

*Dawne siedlisko, dom mieszkalny drewniany 
120 m2, wyposażony woda, prąd, kanalizacja, za-
budowania towarzysze, działka częściowo zale-
siona 0,61  ha we Macharce, cena do uzgodnienia 
tel.  608 834 237

Rzemieślniczy żeliwny piec CO - dla domku jed-
norodzinnego, używany 2 sezony, tanio sprzedam 
tel. 500672214

Warunki świadczenia usług turystycz-
nych w Polsce określa Ustawa o usłu-
gach turystycznych. Od 2004r. jej 
przepisami objęte są także gospodarstwa 
agroturystyczne. Obecnie obowiązuje w 
tej sprawie nowelizacja spowodowana 
wprowadzeniem Ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 
W tekście jednolitym opublikowanym 
w Dz.U. nr 223 z 2004r. poz. 2268 w 
art. 3 ust 3 czytamy: „Za inne obiekty, 
w których mogą być świadczone usługi 
hotelarskie, uważa się także wynajmo-
wane przez rolników pokoje i miejsca na 
ustawienie namiotów w prowadzonych 
przez nich gospodarstwach rolnych, 

jeżeli obiekty te spełniają minimalne wy-
magania co do wyposażenia, o których 
mowa w art. 45 pkt.4, oraz wymagania 
określone w ust.1 pkt.2”. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy dla 
gospodarstw agroturystycznych jest:
obowiązek zgłoszenia obiektu do ewi-
dencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie, prowadzonej przez 
wójta (burmistrza, prezydenta) właści-
wego ze względu na położenie obiektu,
przestrzeganie minimalnych wymagań 
co do wyposażenia,
przestrzeganie wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych oraz innych, okre-
ślonych odrębnymi przepisami.

Art. 40 wspomnianej ustawy mówi, że: 
Organy, o których mowa w art. 38 (a 
więc wójt, burmistrz, prezydent miasta) 
mogą wykonywać następujące czyn-
ności kontrolne:
Dokonywać kontroli wszystkich po-
mieszczeń i urządzeń wchodzących w 
skład kontrolowanych obiektów.
Żądać od kierownika obiektu oraz od 
wszystkich osób, które są w tym obiekcie 
zatrudnione, pisemnych i ustnych infor-
macji w sprawach objętych kontrolą,
Żądać okazania dokumentów potwier-
dzających spełnienie przez obiekt 
wymagań, których mowa w art. 35 
ust. 1 pkt. 2.

Obowiązek ewidencji kwater agroturystycznych
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W pierwszym dniu czerwca grupa 
nauczycieli z naszej gminy udała się na 
wycieczkę w Tatry, a Tatry  przywitały 
nas deszczem… 

Niezrażeni, przeczekaliśmy deszcz 
i już pierwszego dnia zaczęliśmy od 
zwiedzania Zakopanego. Wjechaliśmy 
na Gubałówkę, jednak widok na miasto 
przysłoniły nam gęste chmury. 

Zakopane leży w województwie ma-
łopolskim, liczy około 27 tysięcy 
mieszkańców. Jest to największy 
ośrodek miejski w bezpośrednim 
otoczeniu Tatr, leży nad kilkoma 
potokami, których wody wpadają 
do rzeki Zakopianki (dopływ 
Białego Dunajca). Jest to najwy-
żej położone miasto w Polsce. 
W granicach administracyjnych 
miasta znajduje się część Tatr (z 
najwyższym punktem jakim jest 
wierzchołek Świnicy – 2301 m 
n.p.m.). Miasto leży na wysoko-
ści 750-1126 m n.p.m. Centralny 
punkt Zakopanego – skrzyżowanie 
ul. Krupówki i Kościuszki znajdu-
je się na wysokości 838 m n.p.m. 
Na północy rozciąga się pasmo 
Gubałówki, a na południu nad mia-
stem góruje Giewont. Zakopane 
powstało jako osada na miejscu 
sezonowych osad pasterskich. 
Pierwszy przywilej osadniczy 
wydał Stefan Batory w 1578 roku. 

Pod koniec XIX wieku Za-
kopane stało się ważnym ośrod-
kiem kulturalnym, odwiedzanym 
(lub zamieszkanym) przez takie sławne 
postacie polskiej kultury jak: Henryk 
Sienkiewicz, Władysław Orkan, Sta-
nisław Witkiewicz, Stefan Żeromski, 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan 
Kasprowicz, Mieczysław Karłowicz, 
Karol Szymanowski, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz i inni. Stanisław Witkiewicz 
(ojciec) jest autorem tzw. stylu zakopiań-
skiego (zwanego też od jego nazwiska 
witkiewiczowskim) w budownictwie. Z 
pobytem letników a później także osie-

dlającej się w Zakopanem inteligencji 
nastąpił rozwój turystyki i taternictwa. 
Do najsławniejszych zabytków zaliczane 
są: barokowy drewniany kościółek obok 
zabytkowego Cmentarza Zasłużonych 
na Pęksowym Brzyzku; zabytkowa 
góralska zabudowa drewniana; budowle 
w stylu zakopiańskim; wille (np. Koliba, 
Pod Jedlami, Atma).

Drugiego dnia udaliśmy się w góry, 
szlakiem nad Morskie Oko, największe 
jezioro w Tatrach, na wysokości 1395m 
n.p.m.. Jest to jezioro pochodzenia polo-
dowcowego, ma ono powierzchnię 34,93 
ha, długość ok. 862 m, szerokość ok. 
566 m, a w najgłębszym miejscu osiąga 
50,8 m. dawniej nazywano Rybim Jezio-
rem lub Rybim Stawem, gdyż należy do 
nielicznych zarybionych w sposób natu-
ralny jezior tatrzańskich. Urok Morskiego 
Oka inspirował twórczość wielu artystów, 
zarówno malarzy jak i poetów,  Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer  pisał w swym wierszu:

Pogodne, ciche jak duch, co 
tonąc w marzeniu
leci w sfery spokojne, burzliwe 
ominie:
lśni jezioro zamknięte w granitów 
kotlinie,
jak błyszczący dyjament w stalo-
wym pierścieniu...

Trzeciego dnia nieliczni posta-
nowili zdobyć Giewont. Szczyt 
znajduje się w Tatrach Zachodnich 
o wysokości 1895 m n.p.m. i dłu-
gości 2,7 km. Wielki Giewont jest 
najwyższą górą w Tatrach Zachod-
nich, która znajduje się w całości na 
terenie Polski. Złożony jest z trzech 
części: Wielkiego Giewontu (1895 
m n.p.m.), Małego Giewontu (1728 
m n.p.m.) i Długiego Giewontu 
(1867 m n.p.m.). Pomiędzy Wiel-
kim i Małym Giewontem znajduje 

się Giewoncka Przełęcz, z której opada 
cieszący się złą sławą (ponieważ ginie 
w nim wielu turystów, którzy zbaczają 
ze szlaku celem skrócenia sobie drogi z 
Giewontu) Źleb Kirkora. Giewont to góra 
- symbol, której zarys często kojarzony 
jest z sylwetką śpiącego rycerza. Jedna 
z wersji legendy o rycerzach śpiących 
pod Tatrami, którzy obudzą się, gdy Pol-
ska znajdzie się w wielkim zagrożeniu, 
umiejscawia ich właśnie pod Giewontem. 
Związane jest to z tym, że w ścianach Gie-
wontu znajdują się liczne jaskinie, m.in. 
Jaskinia Juhaska, Kozia Grota, Dziura w 
Szczerbie, Dziura nad Doliną Strążyską. 
Walery Eljasz-Radzikowski w 1880 r. 
pisał o Giewoncie: 

„Z każdej prawie chaty Giewonta 
widać, toteż słusznie mu się należy tytuł 
króla zakopiańskiego”.

Król Zakopiański pozostał przez nas 
nie zdobyty, przywitał nas potężną burzą.

Agata Pomichter

Wycieczka nauczycieli do Zakopanego



8

czerwiec 2011 r.

1 czerwca 2011 roku jednostka obcho-
dziła 20 rocznicę powstania Straży Gra-
nicznej oraz 10-lecie Placówki w Płaskiej. 
Jednostka Straży Granicznej w Płaskiej 
została utworzona w 2001 roku. Ochrania 
odcinek granicy państwowej o długości 
ponad 19 km. Linia granicy przebiega lądem 
w terenie lesistym Puszczy Augustowskiej 
oraz rzeką Wołkuszanką. Pod opieką SG 
w Płaskiej znajduje się również jedyne w 
województwie podlaskim rzeczne przejście 
graniczne Rudawka - Lesnaja. 

Najważniejszym wydarzeniem było 
wręczenie proporca placówce. Warto dodać, 
że to trzeci proporzec w kraju i pierwszy w 
województwie podlaskim. Jak powiedzial 
Krzysztof Pampuch, komendant Placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej, ze względu na 
dobrą współpracę z miejscową ludnością, 
jednostka otrzymała proporzec ufundowany 
przez powiaty augustowski i sejneński. 

Leszek Czech, komendant Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej podkreślał, że 
jednostka w Płaskiej jako jedyna w woje-

wództwie ochrania przejście rzeczne i duży 
obszar puszczy. 

Ojcem chrzestnym wręczonego placów-
ce proporca jest Franciszek Wiśniewski, 
starosta augustowski. - Jestem z tego szcze-
gólnie dumny - mówił. 

Udział w dzisiejszych uroczystościach 
wziął Wojciech Dzierzgowski, wicewoje-
woda podlaski. - To świetna okazja, żeby 
podziękować strażnikom granicznym za 
pracę,  jaką, na co dzień wykonują. Dzięki 
nim możemy czuć się bezpieczni - mówił.

Święto Straży Granicznej w Płaskiej

Od listopada 2010 roku grupa 12 
uczniów z Gimnazjum w Płaskiej przy-
stąpiła do realizacji projektu „Bliżej Na-
tury”. Jest on skierowany  do osób, które 
zamieszkują obszary Natura 2000 lub 
ich bezpośrednie sąsiedztwo. Ma na celu 
podniesienie wiedzy na temat bogactwa 
przyrodniczego tych terenów oraz zaan-
gażowanie społeczeństwa w działania na 
rzecz ochrony przyrody. 

Organizatorem projektu jest Ogólno-
polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

które dostarcza materiały edukacyjne 
(foldery, plakaty, banery) potrzebne do 
prowadzenia kampanii wśród lokalnej 
społeczności. Przez czas trwania projektu 
uczniowie zdobywają wiedzę na temat  
Puszczy Augustowskiej, jako obszaru 
Natura 2000. 

Zimą uczestniczyli: w ogólnopolskiej 
akcji pod nazwą Zimowe Ptakoliczenie 
prowadzonej przez p. Dorotę Piechow-
ską z Nadleśnictwa Płaska, w zajęciach 
na temat „Ptaków Dziuplaków”, w 

ogólnoświatowej akcji „Spring Alive”,  
która miała na celu obserwację ptaków 
migrujących.

W najbliższym czasie w planach 
uczniów znajduje się również organizacja 
ptasiego rajdu, udział w ustawieniu tablicy 
informacyjnej oraz organizacja stoiska w 
trakcie lokalnej imprezy. 

Uczestnicy biorący udział w projekcie 
„Bliżej Natury” realizują gimnazjal-
ne projekty edukacyjne: „Dziuplaki i 
inne ptaki Puszczy Augustowskiej” oraz 
„Dlaczego Puszcza Augustowska została 
uznana obszarem Natura 2000?”.

lokalny animator przyrody
- Bogumiła Łebska

NATURA 2000
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Biblioteka to niezastąpiony ele-
ment naszego rozwoju intelektualne-
go, spędzania wolnego czasu. Każda 
cywilizacja chlubiła się posiadaniem 
bibliotek choć ich dostępność była oczy-
wiście różna - pokolenia ubolewały 
nad ich niszczeniem, chroniły zasoby 
na równi z największymi dziełami.

Nieważne czy księgozbiór zawiera 
wielkie dzieła historyczne, prace naukowe 
czy też powieści lub bajki dla dzieci – waż-
ne, że zawsze służy czytelnikowi, dostar-
czając wiedzy, pobudzając wyobraźnię lub 
dotrzymując towarzystwa w samotności 
czy chorobie. 

My również chcieliśmy w naszej szko-
le pokazać, że książka jest ważna i można 
się z nią świetnie bawić. 

Nasz tydzień z książką rozpoczął się 
9 maja rozstrzygnięciem konkursu pla-
stycznego pt.  ,,Okładka mojej ulubionej 
książki”. Dzieciaki naprawdę się postarały, 
ale było warto.

Atrakcyjne nagrody otrzymali: Wikto-
ria Wasilczyk, Sebastian Wijas, Mateusz 
Kozielski, Klara Zdankiewicz, Karolina 
Jatkowska i Daria Trocka. 

Pozostali uczestnicy otrzymali nagro-
dy pocieszenia. Następnego dnia, pani 
Halina Wijas przeprowadziła turniej o 
KUBUSIU PUCHATKU dla oddziału  
przedszkolnego  i Wesołego Przedszkola. 

Nasi najmłodsi uczestnicy popisali 
się dużą wiedzą, za co zostali nagrodzeni 
książeczkami (dla każdego coś miłego). 
Dla starszaków, klas IV-VI - pani Kasia 
Ślużyńska  przeprowadziła turniej ,,OD 
PAPIRUSU DO EDYTORA TEKSTU‘’, 
w którym zwyciężyła klasa V. 

Kolejnego dnia pani Asia Szebiotko 
przeprowadziła turniej o KOZIOŁKU 
MATOŁKU dla klas I –II.  Najlepszą znajo-
mością tej sympatycznej postaci wykazała 
się klasa I. 

12 maja, odbył się konkurs dla klasy 
III – ODWIEDZINY W BULLERBYN. 

Najwięcej o Bullerbyn wiedzieli: Natalia 
Bołtralik, Piort Masłowski i Agnieszka 
Szarkowska. Tego dnia również ucznio-
wie klasy piątej i szóstej poznawali pracę 
w bibliotece (obkładali książki, porządko-
wali zbiory, wypisywali karty i świetnie się 
przy tym bawili). 

Ostatni dzień Tygodnia Bibliotek 
przebiegł śpiewająco, ponieważ tego dnia 
odbył się festiwal  piosenki o tematyce  
książkowej. 

Wszystkie klasy wykazały się po-
mysłowością i poczuciem humoru. Na 
zakończenie cyklu  wszystkie dzieci otrzy-
mały nagrody ufundowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną i inicjatorów imprezy 
– Halinę Wijas, Katarzynę Ślużyńską i 
Joannę Szebiotko.

 Uczniowie naszej szkoły do dziś 
wspominają ten ciekawy tydzień z książką 
i częściej zaglądają do biblioteki. Mamy 
nadzieję, że tak już zostanie…

(red)

„Tydzień Bibliotek” w SP w Gruszkach

Będzie bezpieczniej, bardziej przy-
jaźnie i zgodnie z europejskimi stan-
dardami. 

Weszły w życie zmiany w prawie o 
ruchu drogowym dotyczące rowerzy-
stów. Nowela uchwalona przez Sejm 
i przegłosowana w Senacie obejmuje 
większość zmian proponowanych 
przez miłośników dwóch kółek. 

Nowa ustawa pozwala rowerzystom 
jeździć parami, o ile nie utrudnia to ru-
chu innych pojazdów. Obok siebie będą 
więc mogli jeździć zarówno trenujący 
kolarze, jak i np. rodzice asekurujący 
dziecko na rowerze. Rowerzyści będą 
mogli wyprzedzać auta z prawej strony, 
co w wielu przypadkach bywa bezpiecz-
niejsze niż wyprzedzanie z lewej. 

W czasie złej pogody - czyli śnieży-
cy, ulewy, silnego wiatru - rowerzysta 
będzie mógł jechać po chodniku. Poza 
tym poprawione przepisy przewidują, 
że na jezdniach powstaną specjalne 
pasy ruchu dla rowerów. Dzięki nim 
rowerzyści nie będą musieli przeciskać 
się między samochodami. 

(A)

Nowe przyjazne rowerzystom przepisy


